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HODNOCENÍ TRIPADVISOR

HOTEL

WI-FI
ZDARMA

PŘÍMO
U PLÁŽE

Aktuální ceny 
a informace

3,5

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

LETIŠTĚ
PLAINE MAGNIEN CCA 10 KM

POLOHA

•  Přírodní rezervace Ile Aux 

Aigrettes cca 3 km

• Obchůdky, restaurace cca 1 km

• Letiště Plaine Magnien cca 10 km

PLÁŽ 

• Písčitá pláž je přímo u hotelu

• Pozvolný vstup do moře

•  Perfektní podmínky pro 

šnorchlování a potápění

•  Lehátka, slunečníky a plážové 

osušky zdarma

POPIS

• Recepce

• Restaurace, bar

• Nákupní galerie

• Fitness, wellness

• Kadeřnictví

• Bazén s částí pro děti

• Lehátka a slunečníky zdarma

• Ofi ciální kategorie hotelu je 4*

INTERNET

•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách zdarma

UBYTOVÁNÍ

Pokoj Comfort

• Velikost pokoje cca 27 m2

• Klimatizace, telefon, SAT-TV

•  Koupelna se sprchou či vanou, 

WC, vysoušeč vlasů

• Bezpečnostní schránka zdarma

• Minilednička

• Set pro přípravu kávy a čaje

•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma

• Balkon nebo terasa

Pokoj Privilege

• Má sprchu

• Balkon s výhledem na oceán

Pokoj Deluxe

• Velikost pokoje cca 36 m2 

•  Balkon nebo terasa s výhledem 

na oceán

 Pokoj Deluxe Beach Front

• Velikost pokoje cca 36 m2

•  Přímo u pláže s výhledem na 

oceán

SPORT A ZÁBAVA 

•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, fi tness, wellness, 

windsurfi ng, šipky, volejbal, 

pétanque, kánoe, kajaky, šlapadla, 

paddleboard, 1x výlet lodí 

s proskleným dnem, šnorchlování

•  Za poplatek: potápění, rybaření, 

katamarán, výlety rychločlunem, 

vodní lyžování, ponorka, masáže

STRAVOVÁNÍ

•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, lehký oběd a večeře 

formou bufetu nebo možnost 

výběru z menu, odpolední 

snack, káva, čaj, místní vybrané 

alko a nealko nápoje v barech 

a restauracích dle jejich otevírací 

doby (7.30–24.00)

•  Líbánkové All Inclusive: klienti, 

kteří mají max. 6 měsíců od 

svatby a při check-inu předloží 

oddací list, navíc zdarma získají: 

ovocný koš, 1x za pobyt večeři, 

láhev šumivého vína, pareo, 

denně zdarma šnorchlovací 

výlet, 1x za pobyt zdarma výlet 

lodí s proskleným dnem, nevěsta 

zdarma získá 2x za pobyt 

20minutový a 1x 45minutový 

zkušební ponor

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.lepeninsulabay.com

• Krásné šnorchlování

• Široké sportovní vyžití

• Rodinná atmosféra

Proč právě sem?

BLUE BAY  MAURICIUS

Le Peninsula Bay Beach Resort 

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Pro dítě do 3 let 
ubytování zdarma 
+ Slevy na dospělé vždy od 21%

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz


